
تصح هل آخر, بمعنى ذنب على يصر أل التوبة لصحة يشترط : هلالشيخ
 ؟ آخر على الرصرار مع ذنب من التوبة

الثقاني تصققح, الققول اللول: ل ققول,ن, الققول ذلك في : للعلماء الطالب
المطلقة. التوبة يستحق ل لولكن تصح أنها

التوبققة تصققح أنها أرصح الثاني ؟ أرصح المطلقة, أيهما التوبة  لورصف:الشيخ
علققى التققائب لورصققف عليه يصدق ل غيره, لكنه على الرصرار مع ذنب من

. الية من الفوائد استنباط في ال,ن اللطلق, نستمر سبيل
الذنب.  جنس من كا,ن إذا الذنب ثالث, أ، قول : فيهالطالب
يقول.  مطلقا يصح أنه رصححنا هذا, لكن ثالث : قولالشيخ
)) التغغوب وقابغغل الغغذنب (( غغغافرالكريمققة:  الية فوائد : منالشيخ
. لطيب ؟ التوبة على الحث ذكرنا
(( شغغديدتعققالى:  لقققوله شققديد تعققالى اللققه عقققاب فوائققدها: أ,ن مققن

قال لوقد لعقابه التعرض من الحذر الفائدة هذه على  لويتفرع)) العقاب
وأن الرحيغغم الغفغغور أنغغا أنغغي عبادي (( نبألنققبيه:  لوجققل عققز الله

الله أن (( اعلمواأخرى:  آية في ) لوقال) الليم العذاب هو عذابي
) .) رحيم غفور الله وأن العقاب شديد

هغغو إل إلغغه ل الطغغول (( ذي:  قوله في بعدها التي الية فوائد لومن 
 أي)) الطغغول (( ذيلقققوله:  اللققه غنققى كمققال ) بيققا,ن) المصير إليه

شرحناه. كما الغنى هو رصاحبه, لوالطول
إله (( للقققوله:  باللوهيققة تعالى الله الكريمة: انفراد الية فوائد لومن 

التوحيققد أقسققام أحققد باللوهيققة تعققالى الله انفراد ألو  لواللوهية)) هو إل
لوالصققفات, لويسققمى لوالسققماء لواللوهيققة الربوبية توحيد هي التي الثلثة
توحيققد المعبققود لوباعتبققار عبققادة توحيققد العبققد باعتبققار فهققو العبادة توحيد

ألوهية.
أ,ن لبد نعم ؟ الله, كذا إل معبود ل أنه الكريمة: بيا,ن الية هذه فوائد من 

آلهققة, لوتسققمى اللققه دلو,ن من يعبد ما هناك الله, ل,ن إل حق معبود ل نقيد
برهغغان ل آخر إلها الله مع يدع (( ومنآلهة:  تعالى الله سماها لوقد
الغغتي آلهتهم عنهم أغنت (( فما) ) ربه عند حسابه فإنما به له

بالطلة. آلهة ) لكنها) شيء من الله دون من يدعون
(( إليغغهلقوله:  لوجل عز الله إلى المصير الكريمة: أ,ن الية فوائد لومن 

 .)) المصير
(( إليهققققوله:  من الله, تؤخذ شريعة إلى التحاكم فوائدها: لوجوب لومن



لوالختصاص.  الحصر يفيد الخبر لوتقديم الخبر قدم  حيث))
الله, إلى السير في لوالرجاء الخوف بين الكريمة: الجمع الية فوائد لومن
لوقابل الذنب غافر لوأنه الله إلى المصير أ,ن علم إذا النسا,ن أ,ن ذلك لوجه

دام آخققر, مققا لوجققه مققن لويخققاف لوجققه مققن يرجققوا العقققاب لوشديد التوب
أخققرى, لويخققاف تققارة يرجققوا أنققه شققك ل فإنه لورصفه هذا من إلى المصير
لواحققدا, ل لورجاؤه خوفه يكو,ن أ,ن العلماء: يجب بعض قال ؟ يغلب لوأيهما
فققي فيقققع الخققوف يغلققب اللققه, لول مكر من المن في فيقع الرجاء يغلب

أحمققد المققام لواحدا, قال لورجاءه خوفه يكو,ن الله, بل رحمة من القنوط
فأيهمغا واحغدا ورجاءه خوفه يكون أن " ينبغيتعالى:  الله رحمه
".  صاحبه هلك غلب
جناحققاه الطير سير تعالى الله إلى النسا,ن يسير أ,ن بعضهم: ينبغي لوقال

إليققه, لوقققال مققال الققذي الجانب إلى جنح جناحيه أحد مال فإ,ن متسالويا,ن
اللققه لوأ,ن الرجققاء جققانب يغلب أ,ن الطاعة جانب في العلماء: ينبغي بعض
فيهققا, يقققع لئل الخققوف جانب يغلب أ,ن المعصية جانب يقبلها, لوفي تعالى

ذكققر رصققالحا عمققل فارتققدع, لوإذا فخاف العقاب شدة ذكر بسيئة هم فإذا
الرجاء.  جانب فغلب لوجل عز الله لوقبول لوالجزاء الثواب
الصققحة حققال فققي الخققوف جققانب يغلققب أ,ن العلمققاء: ينبغققي بعققض لوقال

بالله الظن يحسن لوهو الموت يأتيه حتى المرض حال في الرجاء لوجانب
وهغغو إل أحغغدكم يموتن ( ل:  لوسققلم عليققه اللققه رصققلى النققبي لقققول

لورجققاءه خققوفه يكققو,ن أربعققة: أ,ن إذ,ن فققالقوال).  بالله الظن يحسن
الخققوف لوجققانب الصالح العمل في الرجاء جانب يغلب أ,ن لواحدا, لوالثاني

المققرض حققال فققي الرجققاء جققانب يغلققب أ,ن بالمعصققية, لوالثققالث هققم إذا
خققوفه يكققو,ن أ,ن إذ,ن, هققذه  لطيققب...الصققحة,  حققال فققي الخوف لوجانب
يغلققب بققأنه القققول أ,ن يظهر لوالذي أقوال ثلثة هذه لواحدا, لطيب لورجاؤه

هققو بمعصققية هققم إذا الخققوف لوجانب الطاعة فعل حالة في الرجاء جانب
لوأ,ن الله من خوفا بمعصية هم إذا نفسه يردع أ,ن أجل القوال, من أقرب
الرجاء.  جانب فيغلب الطاعة فعل إذا لوالثواب الله من القبول يأمل
علققى الكريمة: الحث الية فوائد  لومن)) المصير إليه هو إل إله (( ل

... ؟ الله على التوكل على الحث على دليل كانت الله, كيف على التوكل
بغيققره, ل بربققه النسا,ن يتعلق أ,ن ينبغي كا,ن الله إلى المصير كا,ن لما أنه
غيره.  على ل الله على فتوكل الله إلى المصير دام ما

لوعنققد الشققدائد عند تعالى الله إلى أيضا: اللجوء الكريمة الية فوائد لومن



شققدة بققك اشتدت  فإذا)) المصير (( إليه ؟ من المحبوب, تؤخذ لطلب
الققتي الشققدائد لوجققل, حققتى عققز بققالله عمرلو, عليك ألو زيد إلى تلتفت فل

نغغزغ الشغغيطان من ينزغنك : (( وإماالله إل ينفعك ل خفية أسبابها
).  ) العليم السميع هو إنه بالله فاستعذ

اللغغه آيات في يجادل (( مااليوم:  الدرس مبتدأ لوجل عز الله قال ثم
كفققرلوا, مققا: نافيققة, لوإل: أداة الققذي إل يجققادل ) مققا) كفروا الذين إل

لنققه منفية, حصققرية لنها حصرية, خبرية خبرية جملة هنا حصر, لوالجملة
الغغذين إل الله آيات في يجادل (( ما كفرلوا الذين في الجدال حصر

اللققه, لوالمجادلققة آيققات فققي يجققادلو,ن فل آمنققوا الققذين ) أمققا) كفغغروا
كيققف الحبل, أتعرفو,ن فتل لوهو الجدل من مأخوذة لوالمخارصمة المنازعة

المنازعققة, الجققدل أرصققل هكذا, هذا لويقوى يشتد حتى هكذا ؟ الحبل يفتل
المتنقازعين مقن لواحقد كقل ل,ن الحبقل فتقل أي الجقدل من مأخوذة لوهي
الحكام.   في أشد ذلك فيكو,ن لمنازعه حبل يفتل كأنما

أ,ن  لوينبغققي" " القغغرآنالمفسققر:   قققال)) اللغغه آيات (( فيلوقوله: 
يعتققبر بقه اليقات المؤلققف فسققر الققذي أعقم, لوهققذا هققو بمقا اليات نفسر

علققى قوية قرينة دلت إذا إل منه بأخص العام نفسر أ,ن ينبغي قصورا, لول
القرآ,ن, في ينازع من منهم الله آيات في دللة, فالمنازعو,ن ل ذلك, لوهنا

الكسققوف الخلققق, مثل فققي ينازع من السنة, لومنهم في ينازع من لومنهم
فيققه يجققادل مققن النققاس الله, من آيات من القمر الله, خسوف آيات من

التخويف لوبين هذا بين رابطة لوأي العباد تخويف باب من هذا ليس لويقول
في الله شرع في يجادل ؟ بالحساب, عرفتم يدرك معلوم لطبيعي لوسببه

لوكذا, كقصة كذا آخر موضع في لوكا,ن كذا كا,ن لماذا مثل فيقول الله آيات
خمسققمائة لوديتهققا دينققار ربققع في تقطع اليد كو,ن في جادل الذي المعري

ينتققض لول أسققفل مقن بالريح الوضوء ينتقض لماذا بعضهم دينار, لوكقول
مققن ذلققك أشققبه لومققا الجشققاء هققو أعلققى مققن لوالريققح أعلققى مققن بالريققح

الشرعية.  اليات في المجادلت
تعققالى: اللققه قققال تنققاقض فيققه القرآ,ن يقول القرآ,ن في يجادل من منهم

ركين كنا ما ربنا والله قالوا أن إل فتنتهم تكن لم (( ثم )) مش
فيجادل, تناقض ) هذا) حديثا الله يكتمون (( ولأخرى:  آية في لوقال

لوالسقنة الققرآ,ن فقي الثابتة  الشرعية اليات في يكو,ن الجدل أ,ن فالمهم
ممققا أعققم هققو بما اليات نفسر أ,ن فينبغي الكونية اليات في أيضا لويكو,ن
ألو  الكونيققة)) اللغغه آيغغات فغغي يجغغادل (( ماالمؤلف, فنقققول:  ذكره



يجادلو,ن, المؤمنو,ن فل المؤمنو,ن  لوأما)) كفروا الذي (( إل الشرعية
المققؤمنين أ,ن عرفنا أين يجادلو,ن, من لول ربنا عند من كل به آمنا يقولو,ن

كفرلوا.  الذين في المجادلة حصر كونه من ؟ يجادلو,ن ل
آخققر, تخصققيص  لوهذا" مكة أهل )) من كفروا الذين قال: " (( إل

أهققل مققن يقققول  لوالمؤلققف)) كفروا الذين (( إليقول:  لوجل عز الله
التفسير, في خطأ, قصور هذا نخص لونحن يعم القرآ,ن الله مكة, سبحا,ن

)) كفغغروا الذين (( إل القرآ,ن من  أعم)) الله آيات (( فيفنقول: 
لومققن مكققة أهل من كفرلوا الذين الله آيات في مكة, يجادل أهل من أعم
أهققل مققن جققدة أهل من الطائف أهل من المدينة أهل مكة, من أهل غير

كفارا.  كانوا إذا الله آيات في يجادلو,ن مكا,ن, كلهم كل من القصيم
سققبق, مققا علققى للتفريققع  الفققاء)) البلد في تقلبهم يغررك (( فل

لوسققلم عليققه الله رصلى للنبي  إما)) يغررك (( فلقوله:  في لوالخطاب
نققزل القققرآ,ن ل,ن المخققالطبين لعمققوم القققرآ,ن, لوإمققا عليققه نزل الذي لنه

دار إذا أنققه عنققدنا التفسققيرية القاعققدة الثققاني, ل,ن ألولى؟ للجميع, لوأيهما
الخقاص ل,ن العققام علقى يحمققل فإنه خارصا ألو عاما المعنى كو,ن بين المر
يدخل من لوألول المخالطب أيها يغررك فل عكس, إذ,ن لول العام في يدخل

تغتر لول يخدعك ل يعني لوسلم, لويغررك عليه الله رصلى الرسول ذلك في
به. 

شيء, لومنققه إلى شيء من التردد هو  التقلب)) البلد في (( تقلبهم
ترددهققم يغققرك ل جنب, المعنققى إلى جنب من فراشه في النسا,ن تقلب

؟ يغر ل التجارة, لماذا لولغير للتجارة لوغربا لوشرقا لوشمال يمينا البلد في
فغغإن )) سغغالمين البلد فغغي تقلبهغغم يغغغررك قغغال: " (( فل

أحسققن, ل,ن لكققا,ن البققوار عاقبتهم قال: فإ,ن لو  لولكن" النار عاقبتهم
فقققال: أهلكهققم اللققه بققأ,ن حققالهم علققى كققا,ن بمققن مثل ضققرب تعالى الله

آخره.    إلى)) نوح قوم قبلهم (( كذبت
يجغغادل (( مغالوجققل:  عققز اللققه نتجالوزها, يقول أ,ن قبل الية فوائد نأخذ
) ) كفروا الذين إل الله آيات في
؟ شيء لي الله, لكن آيات في يجادلو,ن الكفار الية: أ,ن هذه فوائد فمن

)).  الحق به ليدحضوا بالباطل (( وجادلوا
لوالمجالققدة, بالمجادلققة الحققق إبطققال علققى الكفققار فوائدها: حققرص لومن

بالجققدل الحققق إبطققال عققن عجققزلوا إذا الية, المجالققدة في كما المجادلة
أخرى.  آيات في كما بالقتال بالجلد أبطلوه



عنققد ليققس كققا,ن إذا الكفققار مجادلققة مققن الكريمة: الحذر الية فوائد لومن
سققل,ح لققديك يكققن لققم إذا جدل في الكفار مع تدخل ل سل,ح, أي النسا,ن

للسلم.  هزيمة لكنها شخصية هزيمة ليست لوهزيمتك تهزم سوف لنك
لوأقققوالهم الكفار معايب نعرف أ,ن لنا ينبغي الكريمة: أنه الية فوائد لومن
كقل المنازعقة سقبق فيمقا قلنقا كمقا الجقدل نجادلهم, ل,ن أ,ن يمكننا حتى
مققا تعققرف أ,ن عليه, فلبد يشتد حتى أمامه كلمه ليفتل الخر ينازع لواحد

مجادلققة فققي يكفي ل فيه, يعني تحاجهم أ,ن أجل من البالطل من عليه هم
هققم الذي البالطل تعرف أ,ن لبد بل عليه أنت الذي الحق تعرف أ,ن الكفار

((يقول:  هذا بمثل الكفار يجادل لوجل عز لواضحا, لوالله هذا عليه, لوأظن
كثيرة, اعرف هذا في ) لواليات) تفترون الله على أم لكم أذن آلله

حجته.  تدحض أ,ن أجل من البالطل من عدلوك عند ما
ل أنققه فيها الله ذكر التي الكريمة الية هذه بين نجمع كيف قائل قال فإ,ن

ععلوتعققالى:  تبققارك اللققه قول لوبين الكفار إل اليات في يجادل دد للى (( ا إإ
إل إبي لك لس بب إة لر لم دك إح دل إة إبا لظ إع دو لم دل إة لوا لن لسغغ لح دل دم ا عه دل إد لجغغا إتي لو لل لي إبغغا إهغغ
عن لس دح الجققدال ذم الية هذه في أنه مع بالجدال ] فأمر125: ) [النحل) لأ

الققتي المجادلققة أ,ن سققهل هققذا على الجواب الكفار؛ إل يجادل ل إنه لوقال
فققإنهم الكفققار الحققق, أمققا لوإحقاق البالطل لبطال المجادلة هي بها أمرنا

به.  أمرنا ما عكس البالطل لوإحقاق الحق لبطال يجادلو,ن
لويمكنهققم لويمهلهققم للكفققار يملي تعالى الله الكريمة: أ,ن الية فوائد لومن
 )). البلد في (( تقلبهملقوله:  شاءلوا حيث البلد في التقلب من

علققى بققه اللققه أنعققم بما يغتر أ,ن المؤمن الكريمة: تحذير الية فوائد لومن
يغررك (( فللقققوله:  شققاءلوا حيققث الدنيا في التقلب من الكفار هؤلء

 )). البلد في تقلبهم
بالكفققار, لواغققترلوا أغرلوا الذين ألولئك سفه الكريمة: بيا,ن الية فوائد لومن
المسققلمين بعققض الققدين, فققإ,ن فققي لوضققللهم العقققول فققي سفههم بيا,ن

تحلققل مققن عليه هم ما أ,ن الكفار, لوظنوا عليه مما انبهرلوا اليما,ن ضعفاء
هققذا علققى يكونققوا أ,ن ألوجققب الققذي هققو لوالكفققر العقائققد لوفسققاد الخلق

الققدين, لوضققيعوا مققن لوانفلتوا بذلك فانبهرلوا المادي التقدم من المستوى
أعجبققه الغققراب إ,ن كققالغراب, يقولققو,ن رصققارلوا الحمامققة لومشية مشيتهم

الغقراب، لومشققية الحمامقة مشقية بيقن الفققرق لومعققرلوف الحمامة مشية
كما كفرات على أي عجل على تمشي كأنما تشمي  لوالحمامة... الغراب

أ,ن فققأراد الحمامققة مشية مثل فقال: سأمشي المشية تقولو,ن, فأعجبته



يعرفهقا أ,ن فعجقز اللولقى مشقيته إلقى يعود أ,ن أراد شيئا يدرك لولم يفعل
عليققه بمققا انبهققرلوا الققذين المسققاكين لوالثانية, هؤلء اللولى المشية فضيع
لولققم دينهققم ضققيعوا الققدنيا مققن لهققم زخققرف لوما المادية القوة من الكفار
(( وللنققبيه:  تعققالى اللققه قققال الدنيا, لوقققد من هؤلء عليه ما إلى يصلوا
الغغدنيا الحيغغاة زهغغرة منهم أزواجا به متعنا ما إلى عينيك تمدن

). ) وأبقى خير ربك ورزق فيه لنفتنهم
فققإ,ن الكفققار بهؤلء المد لطال مهما الكريمة: أنه اليات فوائد لومن لطيب
؟ ذهبققوا أيققن السققابقين الكفققار كققل ال,ن لوالبوار, لوانظققرلوا الهلك مآلهم
ماتوا الذين النار, فهؤلء في كافر كل أ,ن بالله نشهد النار, لننا إلى ذهبوا
بالله.  لوالعياذ النار إلى جنة لهم جعلت التي الدنيا من انتقلوا الكفر على

قاضققي نعققم, لوكققا,ن العسقلني حجر لبن قصة عليكم قصصت قد لوأظن
عربققة علققى يمشققي مشى إذا القضاة, لوكا,ن كبير يعني مصر في القضاة
يعنققي سقما,ن بيهقودي يقوم ذات موكب, فمر في البغال ألو الخيول تجرها
ما,ن الزيقات لوتعرفقو,ن زيقات ألو السقمن يصقنع و,ن لوالس ابه تك ة ثي ملوث

إ,ن حجققر لبققن فقققال فوقققف المققوكب إلى سيئة, فأشار لوأحواله بالزيت
يتفققق  لوكيف) الكافر وجنة المؤمن سجن الدنيا ( إنيقول:  نبيكم

هذا لوفي الرفاهية هذه لوفي مسلم ال,ن لوحالك, أنت حالي مع القول هذا
لويققديه ثيققابه يلوث سمن ألو زيت لوتعس, في يهودي لوهو العظيم الموكب

فيققه أنققت مققا لكن تعالى: " نعم الله رحمه حجر ابن له شيء, فقال لوكل
؟ يكو,ن أين مت " إذا مت إذا إليه ستؤلول لما بالنسبة جنة هو البؤس من

للجنققة بالنسققبة هذا فنعيمي أنا " لوأما للنار بالنسبة جنة هذا ؟ هذا ألو النار
أ,ن اليهودي: أشهد فقال هذا من بكثير أعلى الجنة نعيم " ل,ن سجنا يعتبر

بكلمققة المققر لققه تققبين اللققه الله. سبحا,ن رسول محمدا لوأ,ن الله إل إله ل
بققالله لوالعياذ فإنهم الدنيا لهم زينت مهما الكفار هؤلء إ,ن بسيطة, فأقول

بعققد عذاب إلى آل إذا النسا,ن أ,ن جميعا نعلم عذاب, لوكما إلى سيؤلولو,ن
رصققار عققذاب إلققى عذاب من انتقل لو أشد, لكن عليه العذاب رصار النعيم

فغغي تقبلهم يغررك (( فل جدا رصعب عذاب إلى نعيم من أهو,ن, أما
يغرنكققم ل هققؤلء كققل لويجيئققو,ن يققذهبو,ن الققذين الكفار هؤلء إذ))  البلد
لوعلوا السيئ لومكر الرض في استكبارا البلد في ترددهم كا,ن إذا لسيما

عالميقا نظامقا لوسيسقنو,ن الناس سيدبرلو,ن أنهم منهم لوزعما الخلق على
نحقن اللقه, إذا رصقدقنا نحقن إذا الفشققل مآلهم أ,ن نعلم يقولو,ن, فإننا كما

)) كيدا وأكيد كيدا يكيدون (( إنهميضرنا:  ل كيدهم فإ,ن الله رصدقنا



الواقققع الكيققد من أشد الله من الواقع الكيد أ,ن أعظم, لومعلوم كيدا يعني
. نعم البشر من

؟ لوالرجاء الخوف بين الجمع في جديد قول فيها لكم  هل...: الطالب
للنسققا,ن, كمققا تعرض حالت عن النظر بقطع جديد, هذا هو ما : لالشيخ
إذا حرامققا, فنحققن يكققو,ن لوقققد لواجبققا يكققو,ن لوقققد مبققا,ح الشيء هذا نقول

للنسققا,ن تعققرض قد قول, لكن هو حيث من القول إلى ننظر يعني رجحنا
بققالعكس, ألو الرجققاء جققانب يغلققب يكو,ن قد بالمعصية هم إذا حتى حالت

إذا الرجققاء جققانب نغلققب أننققا يقتضققي القيققاس قول هو حيث من فالقول
((منا:  لوسيقبلها إل للطاعة يوفقنا لم تعالى الله إ,ن لونقول الطاعة فعلنا

للققدعاء لوفققق العلماء: " من بعض قال  لولهذا)) لكم استجب ادعوني
الخققوف جققانب غلققب إذا أنه فمعلوم بالمعصية هم " لوإذا بالجابة فليبشر
آخر, فالحققالت شيء النسا,ن على تطرأ حالت هناك يرتدع, لكن سوف

ققول هققو حيققث مقن القول نفسه, أما لطبيب النسا,ن فيها نقول العارضة
للقياس.  أقرب القول فهذا

مققن كققا,ن إذا قلتققم سققبق فيمققا بققالخر يتعلققق ذنب من تاب : منالطالب
 ؟ مطلقا يقبل قلتم فل, لوال,ن اللول الذنب جنس
ذنبققا العققدل, فعققل مقتضى هذا مطلقا, ل,ن يقبل أنه الصحيح : نعمالشيخ
. نعم توبته فلتقبل منه فتاب

في كلهم الكفار أ,ن يقول أ,ن للنسا,ن يجوز ل يقول الناس : بعضالطالب
 ؟... النار في أنه نشهد الدعوة بلغته الذي النار, نقول

نجققزم فل الققدعوة تبلغققه لم من النار, لكن في كافر كل : ل, نقولالشيخ
إلققى أمققره ال,ن, لونقققول إلققى كافر أنه عليه يصدق لم لنه نار لول بجنة له

جققاهل يكفر ما لوفعل للسلم ينتسب الذي بخلف القيامة, لوهذا يوم الله
رحمققه السلم شيخ أ,ن لكم لوذكرنا المسألة هذه في القول لنا سبق فقد
"قققال:  عليققه هققم ما على لوأرصرلوا الحق لهم لوبين الجهمية ناظر لما الله
أنتغغم وأمغغا كغغافرا لكنغغت تقولغغون بما قلت لو أنني لو أعلم أنا

الجهميققة ينققاظر لوهققو  هققذا" متغغأولون لنكغغم عندي كفارا فلستم
الستغاثة.  كتاب في هذا الحق, ذكر لهم لويبين
مققا فعققل مسققألة في اليوم الناس بعض فيها يشتد مسألة على يدل لوهذا
فيمققا قلنققا كمققا هققذه لوالمسققألة بينة بل مطلقا الناس يكفرلو,ن حيث يكفر
" أنايقققول:  سققمعتم كمققا اللققه رحمه السلم شيخ خطيرة, فال,ن سبق
هغغذا أن أعلغغم لنغغي كغغافرا لكنغغت بقغغولكم قلغغت لو أنني أعلم



" متغغأولون لنكغغم عنغغدي تكفرون فلستم أنتم أما الحق خل ف
المام عن ذلك جاء عموما الجهمية على الكفر إلطلق أ,ن مع جهمية لوهم

الوهققاب عبققد بققن محمققد الشققيخ عققن أيضققا لكم نقلت لوغيره, لوكما أحمد
قغغبر علغغى صغغنما اتخغغذوا الذين نكفر ل " إنناقال:  أنه الله رحمه

كققثير كققا,ن  لوقققد" ينبههم من وعدم لجهلهم القادر وعبد البدوي
الفرع لوالفرع, فيقولو,ن الرصل بين يفرقو,ن العلم لطلبة من ألو الناس من

الققدين تقسيم أ,ن بصحيح, ألول ليس فهذا يعذر ل لوالرصل الجهل فيه يعذر
فققي لول القققرآ,ن فققي بدعة, ليققس هذا السلم شيخ يقول لوفرع أرصل إلى

المتكلمين كلم من هذا حدث لوفرع, لوإنما أرصل إلى الدين تقسيم السنة
هققذا إ,ن لوفققرع, لوقققال أرصققل إلققى الققدين المفضققلة, قسققموا القققرلو,ن بعد

الرصققول, لوبققأ,ن أرصققل مققن لوهققي فرع عندهم الصلة بأ,ن ينتقض التقسيم
المخققالف يكفققر ل أرصققول يسققمونه فيما الخلف فيها التي المسائل بعض

رؤية لوفي القبر عذاب لوفي الميزا,ن لوفي الصراط في علينا مر فيه, كما
ذلققك لومققع أرصققول يسققمونه ممققا هذه كل ربه لوسلم عليه الله رصلى النبي
الرصققول فققرلوع لكققن يققرد لققم الرصل في الخلف كا,ن الخلف, لوإ,ن ففيها
قبل القول فيه يحرر أ,ن العلم لطالب ينبغي المسائل الخلف, فهذه فيها
. لهم الله يجعله لم بما الله عباد على يحكم أ,ن

...:  الطالب
قاتققل إذا  يعنققي... ؟ هققذا قققال محمققد, مققن علققى رصققل : اللهققم الشققيخ

يغلبققوا لققن يغلبققوا, لكققن لققن فققإنهم ألفا عشر اثنا لوهم الكفار المسلمو,ن
ل,ن هزمققوا مليققو,ن عشقر اثنا اجتمع فلو الكيفية باعتبار أما الكمية باعتبار

عليكغغم تغغداعى أن ( يوشكقققال:  لوسققلم عليققه اللققه رصققلى الرسول
رسغغول يغغا قلة أمن قالوا قصعتها إلى الكلة تداعى كما المم

 لورصققدق) السغغيل كغثغغاء غثغغاء ولكنكم كثير يومئذ أنتم قال الله
ألو منققام لنققا يطيققب كيف السيل, لوإل كغثاء غثاء اليوم إننا الرسول, لوالله

تمزيقققا ألورصققالهم تمققزق لوالهرسققك البوسققنة فققي لوإخواننققا أكققل لنا يهنئ
النققاس مشققوا لققو يعنققي ؟ السققلم ديارهم, أيققن لوتحتل حرماتهم لوتنتهك

لخققوانهم نصققرة المشققرق أقصققى إلى المغرب أقصى من أقدامهم على
يفعققل إخققوانهم السف مع حقيقة, لكن الدين كا,ن لو بغريب هذا يكن لم

أمام لوعار خزي فرشنا, لوالله على نائمو,ن ساكتو,ن لونحن الفعل هذا بهم
الققدنيا قققامت مغتصققبة محتلة أرض في يهودي يقتل الخلق, لو لوأمام الله

الصققرب لوسنضققرب كققذب لولوعد يقتلو,ن المم, لوهؤلء لورائها من لوقامت



إ,ن لوالكرلوات الصرب تضربو,ن ل يقولو,ن اليوم, لوغدا يقولونها لوالكرلوات
يقتلو,ن المتحدة, خلوهم المم من السلم حفظة على اعتدلوا ضربتموهم
أ,ن يهققم, فالحارصققل ل المتحققدة المققم جماعققات لويسققلمو,ن المسققلمين

الله, رصدقنا أننا لو  هذا) قلة من ألفا عشر اثنا يغلب ( لنالحديث: 
الفققرش لولققذة الفققرلوج لوشققهوة البطققو,ن شققبع إل نريققد ل ال,ن لونحققن أما

. مليو,ن, نعم ألف عشر اثني كنا لو فسنغلب
حققتى الكفققار مجالققدة مققن الحذر لوهي قليل منذ فائدة  أخذنا...: الطالب

يصققلهم ل أنهققم جققدا لواضققح لوالهرسققك البسققنة حققال السل,ح, لوال,ن يتهيأ
العلمقاء لهقم يفققتي دائققم, أفل تقهقققر في لوأنهم العو,ن يصلهم لول السل,ح

تبقى. ؟ من أرلوا,ح إنقاذ أجل من خطة أي قبول عليهم يجب بأنه
سققل,ح اتخققذلوا المسققلمين أ,ن هققذا, لققو غيققر يجققب أنققه أرى : أنققاالشققيخ

ل ألو تخضققع الكققافرة الققدلول أ,ن تظنققو,ن الكققافرة, فهققل للدلول المقالطعة
يشققغل الذي ما عمالهم يشغل الذي أنوفها, ما على رغما تخضع ؟ تخضع

يمققولهم الققذي يصققنعونه, مققن لمققا المسققلمين اسققتهلك إل ؟ مصققانعهم
مقن دعنقا اقتصقاديا قالطعنقاهم لقو المسقلمو,ن, لواللقه إل لوغيره بالبترلول
تحققارب مققن تحققارب الغربيققة الققدلول ال,ن لسققتجابوا, أليسققت سياسققيا

 اعتبققار... الخنققاق ال,ن عليققه ضققيقوا أليس بالعراق فعلوا بالقتصاد, ماذا
بينققه جققرى الذي الصلح على لوافق لوسلم عليه الله رصلى الرسول الواقع
لوالحمققد لنققا لورصققار علينققا أنه ظاهره رصلح الحديبية, لوهو في قريش لوبين

الخطققة علققى يوافققق بققأ,ن لوالهرسققك البوسققنة رئيس مثل ألوم ما لله, أنا
ألققوم لواللققه الشققرين, لكنققي أهققو,ن هققذا ل,ن ألومه هؤلء, ل اختطها التي
هققذا تسققكت اللققه, أ,ن أمققام ذلققك عققن مسئولة أنها لوأرى السلمية المة

ال,ن يأمننققا الققذي للنصارى, لومققا فريسة المسلمين هؤلء لوتدع السكوت
لوأ,ن ألبانيا إلى يذهبوا أ,ن لوالهرسك البوسنة جمهورية على قضوا إذا أنهم

ألطمققاع باعتبققار ال,ن نقولهققا أ,ن نحققب مققا أشياء نسمع نحن يمشوا, يعني
الذي فما الكعبة إلى يصلوا أ,ن يطمعو,ن الوثنيين, يعني لوألطماع النصارى

أنهققم المسققئولية, لوأرى هققذه المسلمين الله أمام أحمل أنا لوالله ؟ يأمننا
لوهققم فسققادا الرض فققي يعيثققو,ن الكفققار هققؤلء تركققوا لوأنهققم مقصققرلو,ن

المسلمين. من تقصير حقيقة هذا لوجدتم فكرتم لو ساكتو,ن, لوأنتم
يعقلو,ن, ال,ن ل فهم عمي بكم رصم بالله إل قوة لول حول ل المسلمين ثم

مققن تطردهم ؟ باللبنانيين اليهود رصنعت اليهود, لوماذا مع الصلح يحالولو,ن
هققم ثققم ؟ الصققلح الصلح, لويققن مائدة على تعالوا لويقولو,ن تقتلهم ديارهم



لول البديققة اليهود عارصمة القدس بأ,ن يقولن اليهود رؤساء أيضا يصرحو,ن
إيش.  على فلنصالحهم عنها؛ نتحول أ,ن يمكن

هققذه أ,ن لوجققل عقز اللققه أرجققوا الله إنشاء لكننا رصدق عندنا ما أ,ن فالمهم
لوفققت إذا النصقرة يقديها علقى يكقو,ن القتي هي الشبابية الجديدة النشأة

يريد يتسرع أنه المتجه الشباب ال,ن يضر الذي العنف, ل,ن لوعدم للحكمة
لومققن الكققافرة المققم أ,ن يعلققم لوضحاها, لم عشية بين المسألة تكو,ن أ,ن

أنهققم يققدري ل العربيققة ألو السققلمية الققدلول بعققض لولة مققن أذنابها لورائها
يصققبرلوا, يصققبر أ,ن الشققباب علققى متمكنققو,ن, فققالواجب لوأنهم لهم أعداء
أ,ن يريققدلو,ن إخواننققا لطويققل, لكققن الطريق الدعوة في لويصبر الذية على

بحول رصحيح, لوالنصر غير درجة, لوهذا أعلى إلى درجة أسفل من يقفزلوا
لوالشققرق لوالشققمال اليميققن مققن ال,ن اليهققود تجمققع لومققا للمسققلمين الله

هققو إيققاهم, مققا المسققلمين لقتال لوتمهيد تولطئة إل فلسطين في لوالغرب
تقاتققل إذا الشققجر يقققول المسققلمين, لولهققذا لقتققال إيققاهم العققرب لقتققال

اللغغه عبغغد يا أو مسلم ( يايقول:  الخيرة المقاتلة لواليهود المسلمو,ن
لواليهققود العققرب بين عربي, لوالمعركة يا يقول  ما) فاقتله يهودي هذا

ن معركة من حصل فاشلة, كم كلهقا أربعقة ألو ثلثقة ؟ لواليهقود العقرب بي
دامققوا مققا دائمققا العققرب علققى الهزيمققة لوسققتكو,ن العققرب علققى الهزيمققة
هي الله كلمة لتكو,ن قاتل الهزيمة, من ستكو,ن العرلوبة أجل من يقاتلو,ن

فققي أننا اليوم حالنا لوجل عز الله نشكر حال كل العلى, فعلى فهو العليا
لقلققت أجازف لم لوإ,ن الصديق علينا يبكي الواقع, لوالله في لها يرثى حال

عنققدهم الققذين الناس بعض أمريكا في أنه يقولو,ن العدلو, ال,ن حتى يبكي
هتققك من البوسنة في يفعل ما أجل من مظاهرات فعلوا الرحمة من نوع

يجققبرلو,ن أنهققم قيققل لوآبائهم, حققتى أمهاتهم أمام اللطفال لوقتل العراض
شققيء بققالله أمامهققا, أعققوذ يذبققح لوهققو ابنهققا دم مققن تشرب أ,ن على الم

يشققوف بققس لواحققد نحن, لققو ساكتو,ن ذلك الضمير, لومع له يرتاع عجيب
كيققف أقول الماء شربت إذا الحيا,ن بعض لوالله البارد لوالماء لوالثلج البراد

اللققه المجاري, نسأل من يشربو,ن البوسنة في لوإخواننا الماء هذا أشرب
إليققه لوإنققا للققه إخققوانه, إنققا بشققعور يشققعر ل مقا اللققه يخققاف العافيققة, مققا

راجعو,ن. 
...: الطالب
فققي الققذي الحساس فيهم المسلمين لولة كا,ن لو جزما أجزم : أناالشيخ

مققع المسققلمين حكام غالب أبدا, لكن الوضع هذا على رصبرلوا ما شعوبهم



يهمققه, لول كا,ن ثمن بأي كرسيه على يبقى أ,ن يريد منهم لواحد كل السف
المسققلمة الدلولققة تكققو,ن أ,ن يريدلو,ن ال,ن المسلمين لولة بعض ال,ن انظر

لواحققد, لوكققل لوالمسققلم لوالبوذي لوالنصراني اليهودي فيها يستوي علمانية
لولة شققعر لققو المسققلمين, لواللققه لولة مققن كققثير عنققد الواقققع هققو هققذا

الكتققف يؤكققل كيققف لولعرفققوا سكتوا ما الشعوب به يشعر بما المسلمين
علققى عائشققو,ن ال,ن النصققارى النصققارى، هققؤلء يقققابلو,ن كيققف لوعرفققوا

المسققلمو,ن, أمققورهم  إل يسققتهلكها ل الواقققع, مصققانعهم في المسلمين
الكفار, نعم.  لهؤلء هائلة كبيرة لوظائف العسكرية حتى

...: الطالب

لواجبهققا أبقدا, لكققن شقيء أي علقى تقققدر ل الشعوب لواجب : لواللهالشيخ
مكققا,ن, كققل فققي لوالمسلمين السلم ينصر أ,ن لوجل عز الله تدعوا الدعاء
. أجابه, نعم مضطرا النسا,ن دعاه إذا لوجل عز لوالله

...:  الطالب
الله نور يطفئوا أن (( يريدون:  يقول تعالى الله بأ,ن : نؤمن الشيخ

) هققل) الكافرون كره ولو نوره يتم أن إل الله ويأبى بأفواههم
لورصارت النور أتم الله لوأ,ن لوسلم عليه الله رصلى الرسول عهد في المراد

فل بالثانيقة قلنقا إذا ؟ لومكقا,ن زمقا,ن كقل فقي أنه ألو للمسلمين السيطرة
ذلققك مققع الخرى, لولكن البلد في ينطفئ أ,ن بلد في النور انطفأ إذا يلزم
بلد مققن غيرهققا لول البوسنة في نوره يطفئ أل لوتعالى سبحانه الله نرجو

البوسنة في إخواننا أرصاب ما أ,ن لونؤمله, لونعلم نرجوه ما هذا المسلمين
اللققه, قضققاء لنققه الوجه هذا من به شك, فنرضى ل لوقدره الله بقضاء هو

نعمققل أ,ن علينققا فيجققب لوقققدره اللققه بقضاء الشيء لوقع إذا أنه نعلم لكننا
. الله قدر يرتفع حتى الله بشرع


